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PHƢƠNG ÁN
Tổ chức dạy học trực tiếp sau Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022

Để đón học sinh trở lại trường học tập, đảm bảo an toàn trong điều kiện
diễn biến dịch bệnh còn phức tạp sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần
2022, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thành phố xây dựng phương án tổ chức
dạy học trực tiếp sau Tết Nguyên đán như sau:
1. Đối với các cơ sở giáo dục
- Tổ chức dạy học trực tiếp cho những học sinh/trẻ đảm bảo an toàn
dịch bệnh Covid-19, từ ngày 07/02/2022 (thứ Hai) và thực hiện đầy đủ, nghiêm
túc, kịp thời các quy định phòng chống dịch Covid-19 của cấp trên:
+ Các cơ sở giáo dục mầm non: khảo sát nhu cầu đăng ký gửi trẻ của cha
mẹ học sinh để tổ chức dạy trẻ đảm bảo an toàn Covid-19.
+ Các trường tiểu học: căn cứ điều kiện thực tế của từng trường, chủ
động bố trí các ca học (buổi sáng, buổi chiều) cho các khối lớp, đảm bảo giãn
cách (lớp cách lớp) và đảm bảo an toàn Covid-19.
+ Các cơ sở giáo dục THCS, THPT và GDTX: có học sinh tự đi học, phải
đảm bảo để học sinh thực hiện nghiêm túc việc đi học theo “một cung đường,
hai điểm đến”.
- Các nhiệm vụ chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại đảm bảo an toàn:
+ 100% các cơ sở giáo dục phải có kế hoạch đảm bảo an toàn phòng, chống
dịch Covid-19 trước khi học sinh trở lại trường học. Chịu trách nhiệm nắm bắt
chặt chẽ, kịp thời tình hình sức khỏe có liên quan đến dịch Covid-19 của học
sinh và phụ huynh học sinh.
+ Làm tốt công tác truyền thông về phòng, chống dịch để tạo sự đồng thuận,
cộng đồng trách nhiệm của phụ huynh học sinh khi cho học sinh trở lại trường học.
Cha mẹ học sinh chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn với dịch Covid-19 cho học
sinh ngoài trường học và chỉ cho con đến trường học khi thực sự an toàn.
+ Đảm bảo cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục có
kết quả xét nghiệm hoặc test nhanh âm tính với Covid-19.
+ Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tự theo dõi sức khỏe
tại nhà trước khi đến trường. Nếu có một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng,
mất vị giác, đau người, mệt mỏi, khó thở… thì phải ở tại nhà và thông báo cho
cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm và khai báo y tế tại nơi cư trú để được
hướng dẫn; chủ động, tự giác khai báo y tế khi có tiếp xúc với người bệnh hoặc
khi có liên quan dịch tễ đến ca bệnh, ổ dịch.
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2. BCĐ phòng, chống dịch các phƣờng, xã: Chịu trách nhiệm đảm bảo
an toàn dịch bệnh Covid-19 ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý. Tổ chức
tầm soát ngẫu nhiên cho những học sinh tại khu vực có nguy cơ cao trước khi
trở lại trường học theo Công văn số 59/BCĐ-YT ngày 29/01/2022 của BCĐ
phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Bắc Giang về việc hướng dẫn tạm thời
các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Bắc Giang.
Tổ chức khử khuẩn đảm bảo trường học an toàn Covid-19 để sẵn sàng đón học
sinh trở lại học tập sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.
3. Trung tâm Y tế thành phố: Tiếp tục rà soát số cán bộ quản lý, giáo
viên, nhân viên và học sinh từ đủ 12 tuổi trở lên tại các cơ sở giáo dục trên địa
bàn, tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 cho 100% đối tượng trên (trừ trường hợp
chống chỉ định của bác sĩ) và tổ chức tiêm mũi 2, mũi 3 đến hạn theo quy định.
4. Phòng Y tế thành phố: tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác
phòng, chống dịch đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn và đề xuất xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm.
5. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: Theo dõi, chỉ đạo các
cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS; phối hợp với các cơ sở giáo dục
THPT và GDTX trên địa bàn triển khai nội dung trên; phối hợp chặt chẽ với
BCĐ các phường, xã và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học và xử lý nghiêm các trường
hợp vi phạm; báo cáo kịp thời BCĐ thành phố về kết quả thực hiện và diễn biến
dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn./.
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